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„Całodobowe usuwanie skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz innych 

ubocznych produktów zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 

min. z terenów miejskich Chorzowa”. 
 

 

Miejski Zarząd Ulic I Mostów Chorzów 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług  związanych z 

„Całodobowym usuwaniem skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz innych ubocznych produktów 

zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od momentu zgłoszenia z terenów 

miejskich Chorzowa” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

usługi na drogach, ulicach, placach, skwerach, terenach mieszczących się w granicach administracyjnych miasta Chorzowa, a 

zarządzanych przez UM Chorzów oraz MZUiM w Chorzowie 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem usług (robót) 

wymienionych w pkt. 1.1. 

„Całodobowe usuwanie skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz innych ubocznych produktów 

zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od momentu zgłoszenia z terenów 

miejskich Chorzowa” wykonuje się: 

 w czasie bieżącego utrzymania drogi, gdyż usunięcie skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz 

innych ubocznych produktów zwierzęcych itp.: 

a) poprawia bezpieczeństwo ruchu, zmniejszając możliwość kolizji lub poślizgu pojazdów na zastawionej, a przez to 

miejscowo wyłączonej z ruchu jezdni lub ciągu pieszego, 

b) polepsza warunki higieniczne ludności zamieszkałej w pobliżu, chroniąc ją przed ewentualnymi skutkami 

bakteriologicznymi, 

c) zwiększa estetykę drogi, jej otoczenia oraz pozostałych terenów miejskich, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Moment zgłoszenia vel. czas zgłoszenia – jest to ściśle określona jednostka aktualnego, obowiązującego dla miasta 

Chorzów czasu, mierzona w chwili zgłoszenia lub wydania Wykonawcy przez Zamawiającego lub uprawomocnione ku temu 

jednostki administracyjno – porządkowe stosownych poleceń dotyczących realizacji Umowy na „Całodobowym usuwaniem 

skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz innych ubocznych produktów zwierzęcych itp., 

niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od momentu zgłoszenia z terenów miejskich 

Chorzowa”.   

1.4.2.  Za rozpoczęcie usuwania: skutków zdarzeń drogowych i wypadków, martwych zwierząt, ubocznych produktów 

zwierzęcych, zneutralizowanych przez Straż Pożarną plam substancji ropopochodnych, materiałów sypkich, ładunków 

utraconych o masie nie przekraczającej 500kg oraz wszystkich innych konsekwencji sytuacji opisanych w Umowie na 

„Całodobowe usuwanie skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz innych ubocznych produktów 

zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od momentu zgłoszenia z terenów 

miejskich Chorzowa”, uważa się podjęcie działań roboczych przez Wykonawcę w terenie, w miejscu docelowym stwierdzenia 

zdarzenia tj. miejscu którego dotyczyło zgłoszenie z przekazem podjęcia interwencji (działań) przez Wykonawcę. 

1.4.3. Miejsce dotyczące konieczności podjęcia działań przez wykonawcę zwane: miejscem zdarzenia – jest to ściśle określony 

obszar w terenie, w strefie którego doszło do sytuacji wymagających interwencji wykonawcy oraz działań ujętych w Umowie 

na „Całodobowe usuwanie skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz innych ubocznych produktów 

zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od momentu zgłoszenia z terenów 

miejskich Chorzowa”.  

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami. 

 

1.5 Ogólne zasady realizacji usług 

1.5.1 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi jak również za urządzenia BRD – bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w tym: azyle, wysepki, progi zwalniające, znaki drogowe, tablice drogowskazowe, pylony, separatory ruchu, słupki 

dyskryminujące oraz innych obcych urządzeń znajdujących się w obszarze prowadzonych robót, tak aby nie doprowadzić swoim 

działaniem do ich zniszczenia.  
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego lub 

właściciela urządzenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 

Ponieważ teren realizacji zadania obejmuje w większości terenem zabudowy mieszkaniowej, Wykonawca będzie realizować 

usługi (roboty) w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej, spowodowane jego działaniem. 

1.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 

Wykonawca, przy realizacji umowy zobowiązany jest do minimalizacji negatywnego odziaływania prowadzonych prac na 

środowisko naturalne,  

Stosowanie środków ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych  pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

 zanieczyszczenia terenów odpadami zgromadzonymi w trakcie realizacji Umowy. 

Unieszkodliwianie zebranych zanieczyszczeń z oczyszczania winno odbywać się w legalnych instalacjach. Potwierdzeniem 

prawidłowego unieszkodliwienia odpadów będą KPO potwierdzające przekazanie odpadów do legalnej instalacji 

1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji zadania Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

bez odpowiedniego zabezpieczenia i spełnienia odpowiednich wymogów. 

Pracownicy wykonujący prace ręczne w trakcie realizacji usługi muszą być wyposażeni w kamizelki ochronne koloru 

pomarańczowego z elementami odblaskowymi i rękawice ochronne. 

Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe ( zgodnie z ustawą” Prawo o ruchu 

drogowym” z dnia 20.06.1997 Dz.U. Nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami). 

 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca przystępujący do realizacji „Całodobowego usuwania skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt 

oraz innych ubocznych produktów zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od 

momentu zgłoszenia z terenów miejskich Chorzowa” zobowiązany jest do zgromadzenia niezbędnej ilości materiałów tj. piasku 

do realizacji zadania oraz uzupełniania zapasów na bieżąco tak aby nie dopuścić do wyczerpania zapasów. Zakup i 

magazynowanie materiałów należą do Wykonawcy.  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt stosowany do realizacji usługi 

W czasie realizacji „Całodobowego usuwania skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz innych 

ubocznych produktów zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od momentu 

zgłoszenia z terenów miejskich Chorzowa” Wykonawca przystępujący do realizacji zadania przeznacza nieprzerwalnie 24 

godziny na dobę na teren miasta Chorzowa lub na terenie bazy sprzętowej wskazanej w ofercie następujący sprawny 

sprzęt wraz z obsługą: 

 

a/  samochód dostawczy przystosowany do transportu martwych zwierząt lub ich elementów (minimalna ilość 1 szt). 

b/ ręczną zamiatarką mechaniczną lub jakąkolwiek inną samobieżną 

c/  przyrządy ręczne, jak: łopaty, szypry, miotły itp  

4. WYKONANIE USŁUGI - „Całodobowe usuwanie skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz innych 

ubocznych produktów zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od momentu 

zgłoszenia z terenów miejskich Chorzowa” 

4.1.1 Zakres prac  

 

4.1.1.1 Termin realizacji zadania 

Usług związane z „Całodobowym usuwaniem skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz innych 

ubocznych produktów zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od momentu 

zgłoszenia z terenów miejskich Chorzowa” będą realizowane przez okres 18 – tu miesięcy  od dnia podpisania umowy.  
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4.1.1.2 Sposób realizacji zadania. 

Całodobowe usuwanie skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz innych ubocznych produktów 

zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny musi nastąpić w czasie do 60 min. od momentu zgłoszenia 

przez cały okres realizacji umowy. 

 

Zakres usług: 

W ramach zadania  Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania z pasa drogowego w czasie do 60 min. od momentu zgłoszenia 

przez Zamawiającego lub inne jednostki miejskie tj.: Straż Miejską, Straż Pożarną, Policji, Miejskie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, Wydział Usług Komunalnych UM Chorzów z terenów mieszczących się w granicach administracyjnych miasta 

Chorzowa, a zarządzanych przez UM Chorzów oraz MZUiM w Chorzowie na każdorazowe wezwanie:  

- martwych zwierząt, 

- pozostałości martwych zwierząt, 

- szkła i drobnych elementów (odpadów)  powstałych w skutek  kolizji i wypadków drogowych, które nie zostały usunięte przez    

  likwidujących skutki kolizji Straż Pożarną czy też Policję, 

- porzuconych opon, 

- zneutralizowanych przez Straż Pożarną plam substancji ropopochodnych 

-  materiałów sypkich 

- ładunków utraconych o masie nie przekraczającej 500kg 

       

W celu należytego wykonania w/w zadania Wykonawca na własnym zapleczu  bazy sprzętowej zabezpieczy piasek w ilości na 

bieżąco 2 Mg i dostarczy go własnym transportem na wezwanie Zamawiającego, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji, 

Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Usług Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów na miejsce docelowo 

tego wymagające (zgodnie ze wskazaniem w/w jednostek) w czasie do 60 min od momentu zgłoszenia pisemnego lub 

telefonicznego.  

Ilość piasku zużytego w trakcie 1 roku realizacji zadania  nie przekroczy więcej niż 20 Mg. 

 

4.1.1.3. Zaplecze techniczne i łączność 

Celem prowadzenia sprawnego, Całodobowego usuwania skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz 

innych ubocznych produktów zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od 

momentu zgłoszenia z terenów miejskich Chorzowa przez cały okres realizacji umowy Wykonawca uruchomi bazę sprzętową w 

odległości maksymalnie 15 km od siedzimy Zamawiającego oraz aktywny telefon komórkowy czynny całą dobę.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o lokalizacji bazy sprzętowej, dokładny adres, numery telefonów 

kontaktowych, numer fax, adres  e-mail. Wykonawca wskaże Zamawiającemu osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywaną 

usługą wraz z numerami telefonów kontaktowych.  

  

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Kontrola wykonanych usług 

Po zakończeniu usług należy sprawdzić wizualnie: 

 stan czystości terenów, których dotyczyło zgłoszenie i na których realizowana była usługa 

 wykonanie usługi w terenie 

 

Z ramienia Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór, kontrolę i wydawanie poleceń Wykonawcy w zakresie prowadzonej 

usługi będzie w pierwszej kolejności: 

mgr inż. Dariusz Wojciechowski – Inspektor MZUiM 

  

W razie nieobecności mgr inż. Dariusza Wojciechowskiego z ramienia Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za kontakt z 

Wykonawcą oraz upoważnionymi do wydawania poleceń w całym zakresie realizacji usługi będą: 

mgr inż. Piotr Wojtala – Dyrektor MZUIM 

           p. Jan Mały – Kierownik Działu technicznego MZUiM 

mgr inż. Wojciech Osadnik – Główny Inżynier. 

mgr inż. Bogusław Bernad – Inżynier Ruchu. 
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mgr        Piotr Flach – Kierownik Miejskiej Służby Parkingowej 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia pracownika sprawującego nadzór i kontrolę nad sprawnym prowadzeniem usługi.  

W nagłych sytuacjach, dyżurny: Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

Wydziału Usług Komunalnych UM Chorzów upoważniony jest do przywołania Wykonawcy w każdym czasie - na podstawie 

telefonicznego polecenia przekazanego pracownikowi sprawującemu nadzór oraz kontrolę nad realizacją usługi z ramienia 

Wykonawcy, następnie wpisem do dziennika kontroli przez Wykonawcę lub Zamawiającego zostanie owo zgłoszenie 

udokumentowane. 

Jednostki powyżej wymienione tj, Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Wydział Usług Komunalnych UM Chorzów są organami upoważnionym przez Zamawiającego do przeprowadzania kontroli nad 

należytym wykonaniem usługi Całodobowego usuwania skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz 

innych ubocznych produktów zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od 

momentu zgłoszenia z terenów miejskich Chorzowa przez cały okres realizacji umowy. Jednostki te mogą tą kontrolę sprawować 

samodzielnie lub wspólnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.    

 

Ocena realizacji usług Całodobowego usuwania skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz innych 

ubocznych produktów zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od momentu 

zgłoszenia z terenów miejskich Chorzowa będzie dokonywana przez inspektora nadzoru zamawiającego przede wszystkim 

poprzez kontrole wizualne przeprowadzane w terenie: 

 wywiązania się z wymogów określonych w punkcie 4. 

 terminu rozpoczęcia i zakończenia działań w terenie  

 zgodności z obowiązującą Umową, 

 

W przypadkach stwierdzenia uchybień zamawiający naliczy karę określoną w umowie. 

 

6. Dokumenty  

Z chwilą podpisania umowy Wykonawca założy Dziennik Kontroli jako dokument potwierdzający prawidłową realizację zadania, 

w którym następnie Wykonawca lub Zamawiający będą odnotowywać wszelkie czynności oraz nieprawidłowości związane z 

realizacją usługi .  

Każde zlecenie realizacji zadania- Całodobowe usuwanie skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz 

innych ubocznych produktów zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny musi być odnotowane w 

dzienniku kontroli. 

 

W nagłych sytuacjach, dyżurny: Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Policji oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

Wydziału Usług Komunalnych UM Chorzów upoważniony jest do przywołania Wykonawcy w każdym czasie - na podstawie 

telefonicznego polecenia przekazanego osobie upoważnionej przez Wykonawcę, następnie wpisem do dziennika kontroli przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę. 

 

Protokół kontroli oraz wpisy do dziennika kontroli będą podstawą do naliczania ewentualnych kar za nie wywiązania się 

Wykonawcy z robót. 

 

7. SPOSÓB ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA ZA USŁUGĘ 

 

Rozliczanie Zadania  - „Całodobowe usuwanie skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz innych 

ubocznych produktów zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od momentu 

zgłoszenia z terenów miejskich Chorzowa”. następować będzie ryczałtowo z dokładnością do jednego miesiąca – bez względu na 

ilość dni poszczególnych miesięcy w roku.   
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8. ODBIÓR USŁUG 

 Odbiór wykonanych usług: „Całodobowego usuwania skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz 

innych ubocznych produktów zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od 

momentu zgłoszenia z terenów miejskich Chorzowa”. musi być udokumentowany stosownym – podpisanym przez 

Zamawiającego oraz Wykonawcę – Protokołem Odbioru Końcowego Wykonanych Usług zgodnie z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3 (Protokół Odbioru Końcowego Wykonanych Usług).  

 Podpisany i zatwierdzony przez Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego Wykonanych Usług jest podstawą do 

wystawienia przez Wykonawcę Faktury (VAT). 

  Przedmiotowy Protokół Odbioru usług należy złożyć do weryfikacji oraz pisemnego zatwierdzenia przez osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego w biurze podawczym MZUiM w terminie do 5 dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc 

poprzedni. 

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

  

  Każdego 5 dnia następnego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Protokół Odbioru Końcowego 

Wykonanych Usług celem akceptacji. Na podstawie obustronnie podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu 

Odbioru Końcowego Wykonanych Usług, Wykonawca złoży w sekretariacie MZUiM w 3 egzemplarzach Fakturę (VAT) wraz z 

Protokołem Odbioru Końcowego Wykonanych Usług.  

Rozliczanie robót nastąpi raz w miesiącu. 

Dla pozycji podanych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji oferty. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Kwota ryczałtowa za „Całodobowe usuwanie skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz innych 

ubocznych produktów zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od momentu 

zgłoszenia z terenów miejskich Chorzowa” obejmuje wszelkie czynności jakie musi wykonać Wykonawca w tym: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- robocizna bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami i narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania ewentualnych ubytków i transportu na teren realizacji 

zadania, 

- ewentualne oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 

- wykonanie oczyszczenia nawierzchni, cieków przykrawężnikowych, 

- uporządkowanie zanieczyszczonego terenu, położonego w pobliżu miejsca robót, 

- zebranie i wywóz zanieczyszczeń wraz z kosztem utylizacji, 

- odwiezienie sprzętu, 

- kontrolę i pomiary. 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

 


